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Témaválasztás, bevezetés
A legérdekesebb témának a média és reklám viszonyát találtam. A fogyasztói társadalom
szerves részét képezik a reklámok, amik fenntartják a kapcsolatot a forgalmazó és a
felvevőpiac között. Tehát fontos szerepet játszanak a reklámműfajok az életünkben. Arra talán
nem elegendő ez a 3 oldal, hogy minden részletet leírhassak ezért ezen belül is leginkább a
reklámzenével szeretnék foglalkozni házi dolgozatomban.
Indoklás
Hétköznapjaink a TV, rádió és a sajtó műfajok uralják. Magyarországon a televíziós
felmérések szerint igen elő kellő helyen állunk a napi televíziózással töltött órák száma
alapján. Életünk nem csak általunk választott műsorok, újságcikkek határozzák meg de a
reklámok világa is, melyekkel kénytelenek vagyunk nap mint nap találkozni. Érdekesnek
találom azt a befolyásoló erőt mellyel a reklámok bírnak. Tudatosan válogatják ki a
reklámszakemberek a színektől a szereplőkig minden egyes reklám részleteit pszichológiai
szempontok alapján. Ezek közül az érzékeinkre ható mozzanatokból én szeretném a
reklámzenét előtérbe helyezni melyet legtöbben talán nem tartanak fontosnak ám igen erős
hatást gyakorol a befogadókra. Sok zenésszel állok kapcsolatban és mind tudják a zenének
érzelmi hatásai vannak, de ez is nagyon komplex. Egy dallamnak is befolyásolhatja lelki
állapotunk ugyanúgy min a szöveg, az énekhang és a hangzásvilág. Ezeket igyekszem most
röviden bemutatni a reklámvilágban játszott szerepük szerint.
Téma kifejtése
A reklám a kommunikáció egy formája, rendszerint egy bizonyos áru vagy szolgáltatás
megvételére, illetve igénybevételére ösztönző, esetleg egy egész márka, cég, terület vagy
pusztán csak egy cél javára szóló hirdetés. Bővebb értelemben ezek összes, szűkebben csak a
fizetett változatait soroljuk ide. A reklámok elkészítése és sugárzása szolgáltatás, az erre való
igény működteti az úgynevezett reklámipart, így többek között lehetővé teszi a kereskedelmi
televíziók és rádiók működését. Története az ókorig nyúlik vissza, s a kapitalizmus alatt
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jelentősége fokozatosan nő; a világ összesített reklámkiadásait 2007-re vonatkozóan 600
milliárd dollár fölé becsüli a The Kelsey Group. 1
A Reklám fogalma: az ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében közzétett műsorszám, amely
megnevezett vagy ábrázolt áru (beleértve az ingatlant is), szolgáltatás, jog és kötelezettség
értékesítését vagy más módon történő igénybevételét, illetve a reklámozó vállalkozás vagy a
műsorszolgáltató által kívánt más hatás elérését segíti elő. Reklám az önreklámozás céljára
felhasznált műsoridő a 28/A pontban meghatározott műsor előzetes kivételével.
Klasszikus reklám: minden olyan reklám, amely nem minősül televíziós vásárlásnak vagy
televíziós vásárlási műsorablaknak.
A Magyar Reklámetikai Kódex megfogalmazása szerint olyan gazdasági tájékoztatás
(hirdetés), amely a fogyasztót áruk, szolgáltatások igénybevételére felhívja, illetve őt ebből a
célból befolyásolni kívánja, vagy pedig a fogyasztóval az áru tulajdonságait és használati
módját ismerteti. Reklámnak kell tekinteni azokat a hirdetéseket, (fizetett közleményeket) is,
amelyek valamely gazdálkodó szervezet nevét vagy tevékenységét népszerűsítik. 2
A magyar reklámok többsége nem használja ki a zenében rejlő lehetőségeket, pedig egy
ismert sláger biztos megoldásnak tűnik. Miközben egy-egy nemzetközi reklámzenei
megállapodás kapcsán dollármilliók röpködnek, addig Magyarországon egy magyar sláger
reklámcélú felhasználása alig egymillió forintba kerül. A legtöbb megbízó olcsón és gyorsan
szeretné letudni a dolgot. A saját zene, vagy feldolgozás íratása leginkább azért merül fel,
mert lényegesen olcsóbb, mint egy nemzetközi sláger jogdíjakkal terhelt költsége. A
zenészeknek ugyanis vastag a tolluk, ha reklámról van szó. Amióta az Music Television)
széles körben népszerűvé és világsztárrá tette az előadókat, jelentősen elszálltak az árak is.
Ettől függetlenül mégis sok magyar reklámzene van. A Studio H nevű hazai produkciós
csapat például 250 reklámzenét írt már a magyar és nemzetközi piacra 1998 óta, az egykori
Fresh Fabrik-tag, a ma már csak film- és reklámzene-készítésből élő, leginkább talán az Erste
„Nálunk Ön az első” kampányának zenéjéről ismert Barabás Béla pedig kérdésünkre azt
válaszolta, hogy egy darabig számolta, de már elvesztette a fonalat.
Magától értetődőnek tűnik, hogy a reklámok zenéje meghatározza a hirdetett márka és az
emberek viszonyát, a kutatások ezt nem támasztják alá egyértelműen. A 2007-ben a Journal of
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Media Psychologyban azt állapította meg, hogy a reklámzene nem egyértelműen befolyásolja
pozitív irányba a fogyasztókat. Azt a feltevést pedig, hogy a pozitív érzelmeket kiváltó
reklámzenék hatása az értékesítésben is megmutatkozna, egyetlen eredmény sem támasztotta
alá. A megbízók a kampányokhoz kapcsolódó briefekben általában csak hangulatokat jelölnek
meg, a reklámzenék kiválasztása az ügynökségen múlik, amelyek saját megérzésükre és
zeneismeretükre hagyatkoznak, hogy lehet hát hogy a kutatások nem igazolják a zene hatását?
Valószínűleg minden emberre más hatást gyakorol egy-egy zenestílus, de általánosítható az
emberek ízlése és reakciója egy-egy zeneszám kiválasztásakor.
A zenék engedélyeztetése alapjában véve kétféle felhasználásra vonatkozhat. Az egyik a
kereskedelmi felhasználásra (synchronization) vonatkozó mód, főleg reklámokhoz, filmekhez,
televíziós-, rádiós műsorok főcímzenéiként. A másik mód a feldolgozás (cover), amely egy
dal magyar nyelvű átírását jelenti. Mindkettőhöz engedélyt kell kérni, és legitim
felhasználásról csak akkor beszélhetünk, ha az engedélyt meg is kapjuk. A kereskedelmi
felhasználásnak van, vagy lehet díja, a feldolgozás díjmentes, de szintén engedélyköteles.
Ma egy külföldi kurrens sláger kereskedelmi célú, magyarországi jogosítása néhány milliótól
egészen tízmillió forintig is terjedhet. Egy éppen aktuális magyar sláger jogosítása
nyolcszázezer-egymillió forint körül mozog. Ezt az összeget viszont számos ügyfél nem
akarja, vagy nem tudja kifizetni, ezért sokszor úgynevezett sound-a-like-ot, vagyis az eredeti
slágerdalhoz nagyon hasonlító zenét írattatnak a zenészekkel. Amennyiben csak az eredeti
hangulatát idézi az adott szerzemény, emlékeztet rá, akkor az nem engedélyköteles. Viszont
amikor az ihlet forrása nemcsak nyilvánvaló, de a dallam és a hangszerelés is hasonló, úgy a
sound-a-like-ot engedélyeztetni kell, amit számos esetben nem tesznek meg az ügynökségek.
„Ez lényegében plágium, de ilyenkor is az ártatlanság vélelmével keressük meg a
felhasználót, azt feltételezve, hogy nem tudta, hogy ez a fajta feldolgozás engedély nélkül
jogsértő” – mondta Falus Ildikó. 3
A reklámzenék többsége nem külön felkérés alapján készül, hanem egy-egy sláger
megjelenésével a szerzőt és a zenekart kérik fel, hogy használhassák a dalokat. Lehet egy
háttérzene ismert és kevésbé ismert előadó műve nem feltétlen az számít. A híres zenekarok
dalait nemcsak drága megszerezni, de egy idő után unalmassá is válhat a hallgatók számára. A
kevésbé ismert zenészek azonban újat tudnak nyújtani olcsón de, nincs garancia arra hogy
gyorsan meggyőzik a közönséget. Fordítva is elsülhet egy reklám, vagyis a zene olyan ismert
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vagy épp jó hogy elnyomja a mondanivalót és a nézők csak a zenére emlékeznek magára a
termékre már nem. Rengeteg internetes oldalt találunk, ami arra szakosodik, hogy
reklámzenéket gyűjtsön össze. Felmerül, a kérdés ki reklámoz kit? Ha valami megmarad az
emlékezetekben az általában pozitív, hiszen tudunk hozzá céget párosítani. Az igényes cégek
sikeres kampánymunkák után ugyanazt a dallamot alkalmazzák hosszú ideig vagy ugyan azt
az együttest kérik fel reklámjaik aláfestő zenéjének készítésére.
A régi és új médiaszabályok jogilag erősen korlátozzák a zeneszámokat is. A tulajdoni jog
mellett figyelni kell a szalonképességre mind a magyar mind a külföldi nyelvű
zeneszámoknál. Ha nem külön szlogenre íródott egy szám kapcsolódnia kell a cég arculatához
a termékhez. Rengetek esetben fordult már elő hogy csak a dallamot figyelve hangulatában
kiváló választásnak bizonyuló szám későbbiekben magyarra fordítva illetve odafigyelve
egészen új tartalmat adott a képi ábrázolásnak, a terméknek és az egész hangulatának.
Amennyiben pedig egyezést mutatna dallamvilága, formavilága vagy tartalma más együttesek
előadásával nehéz bizonyítani, hogy semmiféle szándékos „lopás” nem történt.
Összegzés
Nem véletlenül foglalkozik egy külön csoport a reklámcégeken belül a zeneválogatásokkal. A
megrendelő igényét saját ízlésviláguk és a kutatási eredmények alapján tudományos
módszerekkel szabják meg bizonyos reklámok háttérzenéjét. A médiaműfaj egy igen kis
részét felölelő momentuma is lehet létfontosságú, oda kell rá figyelnünk. Gazdaságilag és
jogilag fel kell készülni ahhoz hogy egy komplett tökéletes zenét tudjunk kiválasztani. A néző
mindig kritikus de ezeket a befolyásoló tényezőket ismerve beláthatjuk, nem is olyan könnyű
a cégeknek olyan promóciót létrehoznia ami mindenkinek tetszik és minden kritériumnak
megfelel.
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Felhasznált irodalom:
• http://www.kreativ.hu/cikk/nem_kockaztat_a_magyar_reklamzene
• http://mediapedia.hu/reklam
• http://hu.wikipedia.org/wiki/Rekl%C3%A1m#M.C3.B3dszerei
• http://ktnye.akti.hu/index.php/Rekl%C3%A1m
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